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ระเบียบคณะกรรมการอยัการ 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการฝ่ายอัยการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย 
ของข้าราชการฝ่ายอัยการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  คณะกรรมการอัยการจึงออกระเบียบ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกาย
ของข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการอัยการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ให้อัยการสูงสุดรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําส่ัง  

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนใด  ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 
เครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการอัยการ 

 
 

ข้อ ๕ เครื่องแบบข้าราชการอัยการ  ให้มี  ๓  ชนิด  คือ 
(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ  มี  ๒  ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบสีกากีคอพับ 
 (ข) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 
(๒) เครื่องแบบพิธีการ  มี  ๕  ประเภท 
 (ก) เครื่องแบบปกติขาว 
 (ข) เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
 (ค) เครื่องแบบครึ่งยศ 
 (ง) เครื่องแบบเต็มยศ 
 (จ) เครื่องแบบสโมสร 
(๓) เครื่องแต่งกายปฏิบัติงานทั่วไป  มี  ๒  ประเภท   
 (ก) เครื่องแต่งกายประจําสํานักงาน 
 (ข) เครื่องแต่งกายปฏิบัติงาน 
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ข้อ ๖ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย 
(๑) หมวก 
(๒) เส้ือ 
(๓) เครื่องหมายแสดงสังกัด 
(๔) อินทรธนู 
(๕) ป้ายชื่อและตําแหน่ง 
(๖) กางเกง  กระโปรง 
(๗) เข็มขัด 
(๘) รองเท้า  ถุงเท้า 
ข้อ ๗ หมวก  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้หมวกได้  ๒  แบบ 
แบบที่  ๑  หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  สายรัดคางหนัง

หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวก 
สีกากี  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกทําด้วยโลหะสีทองสูง  ๖.๕  เซนติเมตร 

แบบที่  ๒  หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากี  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง  ๔.๕  เซนติเมตร 
ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้หมวกได้  ๓  แบบ 
แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการอัยการชาย  แบบที่  ๑  แต่เป็นทรงอ่อน 
แบบที่  ๒  หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี  สายรัดคางสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทอง

ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีกากี  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์
ปักดิ้นสีทองสูง  ๔.๕  เซนติเมตร  บนหมอนสีกากี   

แบบที่  ๓  หมวกหนีบสีกากี  ด้านหน้ามีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก  ๒  ดุม   
ติดซ้อนกัน  มีตราครุฑพ่าห์ในบัวกระหนกสูง  ๔.๕  เซนตเิมตร  ติดที่ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก  ห่างจาก
มุมพับด้านหน้าหมวกประมาณ  ๔  เซนติเมตร   

ข้าราชการอัยการหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีประเภทสีกากีหรือ 
สีกลมกลืนกับเส้ือ  กระโปรง  หรือกางเกง  โดยให้คลุมศีรษะทั้งหมดเว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศีรษะ
ดา้นข้างยาวถึงบ่า  ด้านหน้ายาวถึงระดับอก  ขอบผ้าคลุมเย็บเรียบ  ในกรณีที่มีการสวมหมวกให้สวมหมวก
ทับผ้าคลุมศีรษะ 

การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
ข้อ ๘ เส้ือ  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้เส้ือได้  ๒  แบบ 
แบบที่  ๑  เส้ือคอพับสีประเภทสีกากี  แขนยาวรัดข้อมือ  มีดุมที่ข้อมือข้างละ  ๑  ดุม   

หรือแขนส้ันมีกระเป๋าเย็บติดที่หน้าอกเส้ือข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเส้ือมีแถบอยู่ตรงกลาง 
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ตามทางดิ่งกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลมหรือเป็นกระเป๋าเส้ือชนิด 
ไม่มีแถบกลางกระเป๋า  และใบปกกระเป๋าเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋าเป็นรูป 
ตัดพองาม  ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดดุมข้างละ  ๑  ดุม  สําหรับขัดใบปกกระเป๋า  ตัวเส้ือผ่าอกตลอด  
มีสาบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ติดดุมตามแนวอกเส้ือ  ๕  ดุม  ระยะห่างกันพอสมควรและติดเครื่องหมาย
แสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าทั้งสองข้าง  ที่ไหล่เส้ือประดับอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือยาวตามความยาว
ของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  ปลายมน  ด้านไหล่กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ด้านคอ
กว้าง  ๓  เซนติเมตร  ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ 

ในโอกาสไปงานพิธี  ให้ใช้เส้ือเชิ้ตแขนยาว  ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกลาสี  สอดชายผ้าผูกคอไว้
ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดที่สอง 

แบบที่  ๒  เส้ือคอแบะปล่อยเอวแบบคอตื้นสีประเภทสีกากี  แขนส้ัน  ตัวเส้ือผ่าอกตลอด   
มีดุมที่อกเส้ือ  ๔  ดุม  มีกระเป๋าเย็บติดภายนอกเป็นกระเป๋าบนและล่างอย่างละ  ๒  กระเป๋า  กระเป๋าบน 
มีใบปกมนชายกลางแหลม  มีแถบกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ตรงก่ึงกลางกระเป๋าทางดิ่ง  กระเป๋าล่าง 
เป็นกระเป๋าย่าม  มีใบปกรูปตัด  ที่ฝากระเป๋าทั้งสองกระเป๋า  ติดดุมข้างละ  ๑  ดุม  สําหรับขัดกับใบปกกระเป๋า  
ที่เอวด้านหลังคาดด้วยผ้าสีเดียวกับเส้ือขนาดกว้าง  ๕  เซนติเมตร  ชายเส้ือที่ตะเข็บกลางหลังเปิดไว้ถึง
ผ้าคาดเอว  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้าทั้งสองข้าง 

ให้ใช้เส้ือแบบที่  ๒  แทนแบบที่  ๑  ในโอกาสอันควร 
ดุมที่ใช้กับเส้ือทั้งสองแบบมีลักษณะเป็นรูปกลมแบนทําด้วยวัตถุสีเดียวกับสีเส้ือ 
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเส้ือ

เหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 
ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้เส้ือได้  ๔  แบบ 
แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบเส้ือของข้าราชการอัยการชาย  แบบที่  ๑ 
แบบที่  ๒  เส้ือคอพับสีประเภทสีกากี  สีอ่อนกว่ากระโปรงหรือสีเดียวกับกระโปรง  ผ่าอก

ตลอดตัวเส้ือ  มีสาบกว้างประมาณ  ๒.๕  เซนติเมตร  แขนยาวรัดข้อมือ  ขอบปลายแขนกว้างประมาณ  
๕  เซนติเมตร  หรือแขนส้ันเหนือข้อศอกเล็กน้อย  ตลบชายกว้างประมาณ  ๕  เซนติเมตร  เดินคิ้ว
ด้านหน้าเส้ือต่อจากเส้นบ่า  มีตะเข็บผ่านกลางอกยาวตลอดตัวทั้งสองด้าน  มีดุม  ๕  ดุม  ด้านหลังจาก
เส้นต่อบ่าหลังมีตะเข็บผ่านตามตัวเส้ือทั้งสองด้านเช่นเดียวกับด้านหน้า  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัด 
ที่ปกคอเส้ือด้านหน้าทั้งสองข้าง  ที่ไหล่เส้ือประดับอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือยาวตามความยาวของบ่าเย็บติด
กับเส้ือเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอปลายมน  ด้านไหล่กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ด้านคอกว้าง  ๓  เซนติเมตร  
ตอนปลายขัดดุมติดกับตวัเส้ือ  การสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในขอบกระโปรง 

แบบที่  ๓  เส้ือคอพับปล่อยเอวสีประเภทสีกากี  สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง  ผ่าอกตลอด
ตัวเส้ือไม่มีสาบ  ด้านหน้ามีคิ้วตามสาบ  มีดุม  ๔  ดุม  แขนยาวหรือแขนส้ันตลบชายกว้างประมาณ   
๕  เซนติเมตร  มีคิ้วหน้าหลังเช่นเดียวกับแบบที่  ๒  และมีเส้นแนวตะเข็บเช่นเดียวกับแบบที่  ๒   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ทั้งหน้าหลัง  ความยาวของเส้ือให้คลุมสะโพกพองาม  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่ปกคอเส้ือด้านหน้า 
ทั้งสองข้าง  ที่ไหล่เส้ือประดับอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือยาวตามความยาวของบ่าเย็บติดกับเส้ือเหนือบ่า 
ทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  ปลายมน  ด้านไหล่กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ด้านคอกว้าง  ๓  เซนติเมตร   
ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ 

แบบที่  ๔  เส้ือคอแบะปล่อยเอวสีประเภทสีกากี  สีเดียวกับกระโปรงหรือกางเกง  ผ่าอกตลอดตัวเส้ือ  
ไม่มีสาบ  แขนยาวจรดข้อมือหรือแขนส้ันเหนือศอกเล็กน้อย  ตลบชายกว้างประมาณ  ๕  เซนติเมตร  
ด้านหน้าเป็นคิ้วตามสาบ  ดุม  ๓  ดุม  ตอ่ด้านหน้าและด้านหลังยาวตามตัว  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัด
ที่ปกคอแบะทั้งสองข้าง  และมีกระเป๋าล่างข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย  ไม่มี 
ใบปกกระเป๋า 

ดุมที่ใช้กับเส้ือแบบที่  ๒  แบบที่  ๓  และแบบที่  ๔  มีลักษณะเป็นรูปกลมแบน  สีกากี 
สีเดียวกับสีเส้ือ 

การสวมเส้ือแบบที่  ๓  และแบบที่  ๔  ให้ปล่อยชายเส้ือทับกระโปรงหรือกางเกงและคาดเข็มขัด
ตามข้อ  ๑๓  แบบที่  ๒  ทับเอวเส้ือ 

ในโอกาสไปงานพิธี  ให้ใช้เส้ือแบบที่  ๑  หรือแบบที่  ๒  โดยใช้เส้ือเชิ้ตแขนยาว  ผูกผ้าผูกคอสีดํา
เงื่อนกลาสี  สอดชายผ้าผูกคอไว้ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดที่สอง 

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ประดบัแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเส้ือ
เหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 

ข้อ ๙ เครื่องหมายแสดงสังกัด  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดทําด้วยโลหะโปร่งสีทองรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ  

ประดิษฐานเหนือพระแว่นสุริยกานต์และตราชูรูปพระขรรค์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ไม่มีขอบสูง   
๒.๔  เซนติเมตร  ติดที่ปกคอเส้ือตอนหน้าทั้งสองข้าง  ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๑ 

ข้าราชการอัยการหญิง  ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเช่นเดียวกับข้าราชการอัยการชายติดที่ปกคอ
ด้านหน้าทั้งสองข้างของเส้ือแบบที่  ๑  แบบที่  ๒  และแบบที่  ๓  สําหรับเส้ือแบบที่  ๔  ให้ติดที่ปก 
คอแบะทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้อ ๑๐ อินทรธนู  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ   
ข้าราชการอัยการตั้งแต่ตําแหน่งอัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัดผู้ช่วยขึ้นไป  และอัยการอาวุโส  

ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีแถบสีเหลืองหรือสีทองขนาดกว้างแถบละ  ๑  เซนติเมตร  ติดทางต้นอินทรธนู   
๑  แถบ  แถบกลางประกอบเป็น  ๓  แถบ  ติดเรียงกันไปโดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง  และแถบบนขมวด
เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  ๒  เซนติเมตร  การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู   
แถบแรกให้ห่างจากต้นอินทรธนู  ๕  มิลลิเมตร  โดยให้แถบแรกเว้นระยะห่างจากแถบกลาง  ๕  มิลลิเมตร  
และแถบกลางเว้นระยะห่างจากแถบบน  ๕  มิลลิเมตร  มีรูปพระไพศรพณ์ทําด้วยโลหะสีทอง  ขนาดสูง  
๓  เซนติเมตร  ประทับอยู่บนพื้นอินทรธนูภายในขมวดวงกลม  ฐานของรูปพระไพศรพณ์อยู่เหนือแถบกลาง  
ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๒ 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้าราชการอัยการตําแหน่งอัยการผู้ช่วย  ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีแถบสีเหลืองหรือสีทองขนาดกว้าง
แถบละ  ๑  เซนติเมตร  ติดทางต้นอินทรธนูแถบล่างประกอบเป็น  ๓  แถบ  ติดเรียงกันไปโดยไม่ต้อง
เว้นระยะห่าง  และให้แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  ๒  เซนติเมตร  การติดแถบ 
ให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู  แถบแรกให้ห่างจากต้นอินทรธนู  ๕  มิลลิเมตร  และห่างจากแถบบนอีก  
๕  มิลลิเมตร  มีรูปพระไพศรพณ์ทําด้วยโลหะสีทองขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  ประทับอยู่บนพื้นอินทรธนู
ภายในขมวดวงกลม  ฐานของรูปพระไพศรพณ์อยู่เหนือแถบล่าง  ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๓ 

ข้อ ๑๑ ป้ายชื่อและตําแหน่ง  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดํามีขอบสีทอง  ขนาดกว้างไม่เกิน  ๒.๕  เซนติเมตร  ยาวไม่เกิน  ๗.๕  เซนติเมตร  

แสดงชื่อตัว  ชื่อสกุล  และชื่อตําแหน่งด้วยตัวอักษรสีทองประดับที่อกเส้ือด้านบนขวาหรือเหนือกระเป๋า
บนขวาของเส้ือเครื่องแบบ 

ข้อ ๑๒ กางเกง  กระโปรง  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีประเภทสีกากี  ไม่พับปลายขา 
ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้กางเกงหรือกระโปรงสีประเภทสีกากีได้  ๕  แบบ 
แบบที่  ๑  กางเกง  อนุโลมตามแบบของข้าราชการอัยการชาย 
แบบที่  ๒  กางเกงขายาว  ขาตรง  ไม่มีลวดลาย  ขอบกางเกงกว้างประมาณ  ๒.๕  เซนติเมตร  

มีหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้  มีซิบด้านหน้าหรือด้านข้าง  ไม่พับปลายขา 
แบบที่  ๓  กระโปรงยาวปิดเข่า  ปลายบานเล็กน้อย 
แบบที่  ๔  กระโปรง  มีตะเข็บหน้า  ๒  ตะเข็บ  ตะเข็บหลัง  ๒  ตะเข็บ  ยาวครึ่งเข่า  ปลายบาน

เล็กน้อย 
แบบที่  ๕  กระโปรงกางเกง  แบบกางเกงยาวครึ่งเข่า  มีตะเข็บหน้า  ๒  ตะเข็บ  ตะเข็บหลัง  

๒  ตะเข็บ  มีจีบกระทบด้านหน้าและด้านหลัง 
ข้าราชการอัยการหญิงมุสลิม  หากจะใช้กระโปรง  หรือกระโปรงกางเกง  ตามแบบที่  ๓  แบบที่  ๔  

หรือแบบที่  ๕  จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 
ข้อ ๑๓ เข็มขัด  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้เข็มขัดทําด้วยด้ายถักสีกากี  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําด้วย

โลหะสีทองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอน  ปลายมน  กว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๕  เซนติเมตร  มีรูปครุฑ
ดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด  ไม่มีเข็มสําหรับสอดรู  ปลายเข็มขัดหุ้มด้วยโลหะสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร 

ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้เข็มขัดได้  ๒  แบบ 
แบบที่  ๑  ใช้คาดทับขอบกระโปรง  โดยใช้เข็มขัดอนุโลมตามแบบของข้าราชการอัยการชาย 
แบบที่  ๒  ใช้คาดทับเส้ือ  โดยใช้เข็มขัดผ้าสีประเภทสีกากีสีเดียวกับเส้ือกว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  

หัวส่ีเหล่ียมหุ้มผ้า 
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ข้อ ๑๔ รองเท้า  ถุงเท้า  สําหรับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาล  

ไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 
ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําหรือสีน้ําตาล

แบบปิดปลายเท้า  ไม่มีลวดลาย  ส้นสูงไม่เกิน  ๑๐  เซนติเมตร  และจะใช้ถุงเท้ายาวสีเนื้อด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๕ เครื่องแบบพิธีการ  ประเภทเครื่องแบบปกติขาว  ประกอบด้วย 
(๑) หมวก  
(๒) เส้ือ 
(๓) เครื่องหมายแสดงสังกัด 
(๔) อินทรธนู 
(๕) กางเกง  กระโปรง 
(๖) รองเท้า  ถุงเท้า 
ข้อ ๑๖ หมวก  สําหรบัเครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว  กะบังหน้าทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดํา  สายรัดคางสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก
ข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีขาว  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง  ๕  เซนติเมตร   
บนหมอนสักหลาดสีขาว 

ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้หมวกได้  ๒  แบบ 
แบบที่  ๑  อนุโลมตามแบบหมวกของข้าราชการอัยการชาย  แต่เป็นทรงอ่อน 
แบบที่  ๒  หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว  สายรัดคางสีทอง  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์

ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ  ๑  ดุม  ผ้าพันหมวกสีขาว  ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง  
๔.๕  เซนติเมตร  บนหมอนสักหลาดสีขาว 

ข้าราชการอัยการหญิงมุสลิม  หากจะใช้ผ้าคลุมศีรษะ  ให้ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีดํา  โดยให้คลุมศีรษะ
ทั้งหมด  เว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศีรษะสอดไว้ในปกเส้ือคอพับ  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ในกรณีที่มี 
การสวมหมวก  ให้สวมหมวกทับผ้าคลุมศีรษะ 

การสวมหมวก  ให้สวมในโอกาสอันควร 
ข้อ ๑๗ เส้ือ  สําหรับเครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้เส้ือแบบราชการสีขาว  ใช้ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่  

๕  ดุม  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอเส้ือด้านหน้าทั้งสองข้าง  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเส้ือเหนือกระเป๋าบนซ้ายด้วย 
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ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้เส้ือนอกคอแบะสีขาวแบบคอแหลมหรือคอป้าน  แขนยาวถึงข้อมือ   
มีตะเข็บหลัง  ๔  ตะเข็บ  ที่แนวสาบอกมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   
๑.๕  เซนติเมตร  ๓  ดุม  สําหรับแบบเส้ือคอแหลม  และ  ๕  ดุม  สําหรับแบบเส้ือคอป้าน  มีกระเป๋า
ล่างข้างละ  ๑  กระเป๋า  เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อย  ไม่มีใบปกกระเป๋า  และให้ใช้เส้ือคอพับแขนยาวสีขาว  
ผูกผ้าผูกคอสีดําเงื่อนกลาสี  ติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่คอแบะของเส้ือด้านหน้าทั้งสองข้างเหนือแนว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่อกเส้ือเบ้ืองซ้ายด้วย 

ข้อ ๑๘ เครื่องหมายแสดงสังกัด  สําหรับเครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเช่นเดียวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ   

ติดที่ปกคอเส้ือตอนหน้าทั้งสองข้าง 
ข้าราชการอัยการหญิง  ให้มีเครื่องหมายแสดงสังกัดเช่นเดียวกับข้าราชการอัยการชาย  ติดที่คอแบะ

ของเส้ือด้านหน้าทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ข้อ ๑๙ อินทรธนู  สําหรับเครื่องแบบปกติขาว   
ให้ใช้อินทรธนูแข็ง  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาวตามความยาวของบ่า  พื้นกํามะหยี่หรือสักหลาดสีดํา  

ติดทับเส้ือเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก  
อินทรธนูมีลาย  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ข้าราชการอัยการตั้งแต่ตําแหน่งอัยการประจํากองหรืออัยการจังหวัดผู้ช่วยขึ้นไป   
และอัยการอาวุโส  ให้ใช้อินทรธนูมีลายปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์  ๙  ช่อเต็มแผ่นอินทรธนู  มีรูปพระไพศรพณ์
ทําด้วยโลหะสีทองขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  ประทับอยู่บนอินทรธนูค่อนมาทางด้านไหล่  ตามแบบท้าย
ระเบียบแบบที่  ๔ 

(๒) ข้าราชการอัยการตําแหน่งอัยการผู้ช่วย  ให้ใช้อินทรธนูมีลายปักดิ้นสีทองลายดอกชัยพฤกษ์
จํานวน  ๙  ดอกเต็มแผ่นอินทรธนู  มีรูปพระไพศรพณ์ทําด้วยโลหะสีทองขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  
ประทับอยู่บนอินทรธนูค่อนมาทางด้านไหล่  ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๕ 

ข้อ ๒๐ กางเกง  กระโปรง  สําหรับเครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้กางเกงแบบราชการสีขาว  ขายาว  ไม่พับปลายขา 
ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้กระโปรงสีขาว  ตีเกล็ดด้านหน้า  ๒  เกล็ด  และด้านหลัง  ๒  เกล็ด  

ยาวปิดเข่า  ปลายบานเล็กน้อย  ใช้กับแบบเส้ือคอแหลม  หรือกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า  ปลายบานเล็กน้อย  
ใช้กับแบบเส้ือคอป้าน 

ข้าราชการอัยการหญิงมุสลิม  กระโปรงทั้งสองแบบดังกล่าว  จะให้ยาวคลุมข้อเท้าก็ได้ 
ข้อ ๒๑ รองเท้า  ถุงเท้า  สําหรับเครื่องแบบปกติขาว 
ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดําชนิดผูก  ถุงเท้าสีดํา 
ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  แบบปิดปลายเท้า   

ไม่มีลวดลาย  ส้นสูงไม่เกิน  ๑๐  เซนติเมตร  ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 
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ข้อ ๒๒ เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว  
เว้นแต่สีของหมวก  ผ้าพันหมวก  หมอนสักหลาดสําหรับปักครุฑพ่าห์  เส้ือและกางเกงหรือกระโปรง 
เป็นสีประเภทสีกากี 

ข้อ ๒๓ เครื่องแบบครึ่งยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว   
เว้นแต่กางเกงหรือกระโปรง  ให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือเสิร์จสีดํา  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ข้อ ๒๔ เครื่องแบบเต็มยศ  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ   
สวมสายสะพาย 

ข้อ ๒๕ เครื่องแบบสโมสร 
เครื่องแบบสโมสรสําหรับข้าราชการอัยการชาย  มี  ๓  แบบ  คือ 
(๑) เครื่องแบบสโมสร  ก.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ 
(๒) เครื่องแบบสโมสร  ข.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร  ก.  เว้นแต่ 
เส้ือ  ให้ใช้เส้ือสโมสรสีขาว  ทําด้วยผ้าสักหลาดหรือเสิร์จเปิดอก  ปาดเอว  มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์

ขนาดเล็กติดที่ข้อมือข้างละ  ๓  ดุม  ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ  ๓  ดุม  และที่บรรจบเส้ือมีดุมโลหะสีทอง 
ตราครุฑพ่าห์ขนาดใหญ่ข้างละ  ๑  ดุม  ดุมคู่นี้มีสายสร้อยสีทองร้อยติดกัน  ประกอบด้วยเส้ือก๊ักสีขาว  
ดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์  ๓  ดุม  และเส้ือเชิ้ตสีขาว  อกแข็ง  ข้อมือแข็ง  คอเชิ้ตชั้นเดียวแบบปีกผีเส้ือ  ผูกผ้า
ผูกคอสีดําเงื่อนหูกระต่าย 

เครื่องหมายแสดงสังกัด  ให้ติดที่คอแบะของเส้ือตอนบนทั้งสองข้างเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ในฤดูร้อน  ให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดําได้ 
(๓) เครื่องแบบสโมสร  ค.  ลักษณะและส่วนประกอบเช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร  ข.  เว้นแต่

เส้ือเชิ้ตอกแข็งให้ใช้เส้ือเชิ้ตอกอ่อนสีขาว  และเส้ือก๊ักให้ใช้แพรแถบสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน  แพรแถบนี้
ส่วนกลางด้านหน้ากว้าง  ๑๒  เซนติเมตร  ปลายทั้งสองข้างเรียวกว้าง  ๑๑  เซนติเมตร  ที่ปลายมีขอเก่ียวติดกัน
ในขณะคาดทางด้านหลัง 

ข้าราชการอัยการหญิง  ให้แต่งตามสมัยนิยม   
ข้อ ๒๖ เครื่องแต่งกายปฏิบัติงานทั่วไป  สําหรับการปฏิบัติราชการตามปกติของสํานักงาน

อัยการสูงสุด  มี  ๒  แบบ  ดังนี้ 
(๑) เครื่องแต่งกายประจําสํานักงาน  ประกอบด้วย 
 (ก) เส้ือตัวนอก  ข้าราชการอัยการให้ใช้เส้ือสูทสีสุภาพ   
 (ข) เส้ือตัวใน   
 ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้เส้ือเชิ้ตแขนยาวสีสุภาพ  ผูกผ้าผูกคอเงื่อนกลาสี  สีดําหรือสีอ่ืนที่สุภาพ 
 ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้เส้ือสีสุภาพ 
 (ค) เครื่องหมายแสดงสังกัด  ข้าราชการอัยการจะติดเครื่องหมายแสดงสังกัดบริเวณอกเส้ือ

ตัวนอกด้านซ้ายด้วยก็ได้ 
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 (ง) กางเกง  กระโปรง 
 ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่าเข้มหรือสีสุภาพ  ไม่พับปลายขา  

ทรงสุภาพ  คาดเข็มขัดแบบสุภาพ 
 ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้กระโปรงทรงสอบหรือทรงตรง  ความยาวระดับเข่า  หรือ

กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่าเข้มหรือสีสุภาพ 
 (จ) รองเท้า  ถุงเท้า 
 ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรอืหุ้มข้อสีดําหรือสีสุภาพ  ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 
 ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นสีดําหรือสีสุภาพ  ส้นสูงหรือส้นเตี้ย 
ในกรณีปฏิบัติงานทั่วไป  จะแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดก็ได้ 
(๒) เครื่องแต่งกายปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 
 (ก) เส้ือคลุม  ให้ใช้ผ้าสีดํา  กระเป๋าหน้าอกด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์สํานักงานอัยการสูงสุด  

ขนาดสูง  ๕.๕  เซนติเมตร  และปักอักษรคําว่า  “สํานักงานอัยการสูงสุด”  ไว้ด้านล่าง  ตามแบบท้าย
ระเบียบแบบที่  ๖ 

 (ข) เส้ือตัวใน  ให้ใช้เส้ือเชิ้ตแขนยาว  เส้ือหรือชุดสีสุภาพ 
 (ค) อินทรธนู  ให้ใช้อินทรธนูอ่อนทําด้วยสักหลาดสีดํา  เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง

ประมาณ  ๔  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๙.๕  เซนติเมตร  ปักไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองรูปพระไพศรพณ์
ขนาดสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ค่อนมาทางด้านไหล่  ฐานของอินทรธนูปักไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
รปูช่อชัยพฤกษ์  ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๗ 

 (ง) กางเกง  กระโปรง 
 ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่าเข้มหรือสีสุภาพ  ไม่พับปลายขา  

ทรงสุภาพ  คาดเข็มขัดแบบสุภาพ 
 ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้กระโปรงทรงสอบหรือทรงตรง  ความยาวระดับเข่า  หรือ

กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่าเข้มหรือสีสุภาพ 
 (จ) รองเท้า  ถุงเท้า 
 ข้าราชการอัยการชาย  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อสีดําหรือสีสุภาพ  ถุงเท้าสีเดียวกับรองเท้า 
 ข้าราชการอัยการหญิง  ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นสีดําหรือสีสุภาพ  ส้นสูงหรือส้นเตี้ย 
การแต่งเครื่องแต่งกายปฏิบัติงานตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด 
ข้อ ๒๗ การแต่งเครื่องแบบข้าราชการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามหมายกําหนดการ 

หรือประกาศของสํานักงานอัยการสูงสุด   
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ข้อ ๒๘ หากข้าราชการอัยการประสงค์จะแต่งเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายแตกต่างจาก 
ที่ระเบียบนี้กําหนดอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา  ขนบธรรมเนียมเฉพาะกลุ่ม  หรือเหตุอ่ืนอันสมควร   
ให้ยื่นคําขออนุญาตต่ออัยการสูงสุดเป็นรายกรณี 

การแต่งกายอ่ืนใดตามเทศกาลหรือตามที่หน่วยงานอ่ืนขอความร่วมมือ  ให้แต่งได้โดย 
ความเห็นชอบของอัยการจังหวัด  อธิบดีอัยการภาค  อธิบดีอัยการ  หรืออัยการสูงสุด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  แพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 
ดุมเส้ือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเภท  ตระกูล  และชั้นตราใด  ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการอัยการซ่ึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หรือได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ  ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น
ในเวลาแต่งเครื่องแบบครึ่งยศโดยไม่สวมสายสะพาย  ส่วนในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ  ให้สวม
สายสะพายด้วย 

สําหรับเวลาแต่งเครื่องแบบสโมสร  จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จําลองขนาดย่อมก็ได้  
และถ้าในหมายกําหนดการหรือบัตรเชญิทางราชการกําหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ประดับ
อย่างแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ  หรือถ้ากําหนดให้สวมสายสะพาย  ให้สวมสายสะพายด้วย 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการอัยการซ่ึงสําเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาอบรม
ของทางราชการหรือที่ราชการรับรอง  ให้ติดเข็มหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาอบรมนั้น  
ตามระเบียบของสถาบันการศึกษาอบรมดังกล่าว  ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกําหนดไว้  ให้ติดที่ก่ึงกลาง
กระเป๋าบนข้างขวาของเครื่องแบบข้าราชการอัยการ  กรณีไม่มีกระเป๋าบนให้ติดที่ก่ึงกลางใต้อกเบ้ืองขวา 

ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเข็มหรือหนึ่งเครื่องหมาย   
ให้ประดับได้เพียงเข็มหรือเครื่องหมายเดียว 

การประดับเข็มหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะแบบย่อ  ให้ประดับบนปกเส้ือชุดสากลด้านบนข้างซ้าย 
ข้อ ๓๒ ข้าราชการอัยการซ่ึงได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ของทางราชการฝ่ายทหาร  ฝ่ายตํารวจ  หรือฝ่ายพลเรือน  ซ่ึงมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ให้ประดับ 
กับเครื่องแบบได้  ให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวประดับกับเครื่องแบบข้าราชการอัยการได้ทุกชนิด   
การประดับให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของราชการฝ่ายนั้น 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการอัยการซ่ึงมีเสมาอนุสรณ์มหาราช  ให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการอัยการ
ได้ทุกชนิด  ดังนี้ 

(๑) เครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ  ให้ประดับเสมาอนุสรณ์มหาราชที่ดุมกระเป๋าเส้ือด้านซ้าย 
(๒) เครื่องแบบสีกากีคอแบะ  และเครื่องแบบสโมสร  ให้ประดับเสมาอนุสรณ์มหาราช 

ที่ดุมเส้ือเม็ดที่หนึ่งตามแนวบรรจบเส้ือด้านบน 
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(๓) เครื่องแบบปกติขาว  เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง  เครื่องแบบครึ่งยศ  และเครื่องแบบเต็มยศ  
ให้ประดับเสมาอนุสรณ์มหาราชที่ดุมเส้ือเม็ดที่สองจากคอเส้ือตามแนวบรรจบเส้ือ 

ข้อ ๓๔ อดีตข้าราชการอัยการ  ให้แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับข้าราชการอัยการ  เว้นแต่เครื่องหมาย
แสดงสังกัด  ให้ติดที่อกเส้ือเบ้ืองขวา 

ข้อ ๓๕ อดีตข้าราชการอัยการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบข้าราชการอัยการ 
(๑) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซ่ึงศาลยังไม่ส่ังให้พ้นจากคดี 
(๓) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๔) ประพฤติตนในทางที่อาจเป็นการเส่ือมเสียเกียรติของสํานักงานอัยการสูงสุดและอัยการสูงสุด

ส่ังให้ผู้นั้นงดแต่งเครื่องแบบสําหรับอดีตข้าราชการอัยการในระยะเวลาที่กําหนดหรือตลอดไป 

หมวด  ๒ 
เครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการธุรการ 

 
 

ข้อ ๓๖ ให้นําเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการอัยการในหมวด  ๑  มาใช้บังคับกับ
ข้าราชการธุรการโดยอนุโลม  เว้นแต่อินทรธนูสําหรับข้าราชการธุรการให้ใช้ดังนี้ 

(๑) เครื่องแบบปฏิบัติราชการ   
 (ก) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  และตําแหน่งประเภทบริหาร  
ระดับต้นและระดับสูง  ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีแถบสีเหลืองหรือสีทองขนาดกว้างแถบละ  ๑  เซนติเมตร  
ติดทางต้นอินทรธนู  แถบล่างประกอบเป็น  ๓  แถบ  ติดเรียงกันไปโดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง  และให้แถบบน
ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  ๑  เซนติเมตร  การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู  
แถบแรกให้ห่างจากต้นอินทรธนู  ๕  มิลลิเมตร  และห่างจากแถบบนอีก  ๕  มิลลิเมตร  มีตราสัญลักษณ์
สํานักงานอัยการสูงสุดทําด้วยโลหะสีทองสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ทับอยู่บนก่ึงกลางแถบล่าง  ตามแบบท้าย
ระเบียบแบบที่  ๘ 

 (ข) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ระดับต้น  ให้ใช้
อินทรธนูอ่อนเช่นเดียวกับ  (ก) 

 (ค) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และตําแหน่งประเภท
วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ให้ใช้อินทรธนูอ่อนมีแถบสีเหลืองหรือสีทองขนาดกว้างแถบละ  ๑  
เซนติเมตร  ติดทางต้นอินทรธนู  ๑  แถบ  แถบกลางอีก  ๑  แถบ  และแถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  ๑  เซนติเมตร  การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู  แถบแรกให้ห่างจาก
ต้นอินทรธนู  ๕  มิลลิเมตร 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 (ง) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  ให้ใช้อินทรธนูอ่อน 
มีแถบสีเหลืองหรือสีทองขนาดกว้างแถบละ  ๑  เซนติเมตร  ติดทางต้นอินทรธนู  ๑  แถบ  และแถบบน
ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใน  ๑  เซนติเมตร  การติดแถบให้ติดตามขวางที่ต้นอินทรธนู  
แถบแรกให้ห่างจากต้นอินทรธนู  ๕  มิลลิเมตร 

 อินทรธนูของเครื่องแบบปฏิบัติราชการในประเภทตําแหน่งและระดับตามข้อ  ๓๖  (๑)  
(ข)  (ค)  และ  (ง)  ให้มีตราสัญลักษณ์สํานักงานอัยการสูงสุดทําด้วยโลหะสีทองขนาดสูง  ๒.๕  
เซนติเมตร  ทับอยู่บนพื้นอินทรธนูภายในขมวดวงกลม  ฐานของตราสัญลักษณ์สํานักงานอัยการสูงสุด 
อยู่เหนือแถบล่าง  ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๙ - ๑๑ 

(๒) เครื่องแบบพิธีการ  ให้มีอินทรธนูแข็งกว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาวตามความยาวของบ่า   
พื้นสักหลาดสีดํา  ติดทับเส้ือเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ  ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทอง 
ตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก  อินทรธนูมีลายดังนี้ 

 (ก) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  และตําแหน่งประเภทบริหาร  
ระดับต้นและระดับสูง  มีแถบสีทองกว้าง  ๕  มิลลิเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอด
ส่วนกลางของอินทรธน ู และให้มีแถบสีทองกว้าง  ๕  มิลลิเมตร  ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู 

 (ข) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ระดับต้น  มีแถบสีทอง
กว้าง  ๕  มิลลิเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู 

 (ค) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และตําแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  มีแถบสีทองกว้าง  ๑  เซนติเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก  
๓  ดอก  เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู  ไม่เกิน  ๓  ใน  ๔  ส่วนของอินทรธนู 

 (ง) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน  มีแถบสีทองกว้าง   
๑  เซนติเมตร  เป็นขอบ  และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก  ๒  ดอก  เรียงตามส่วนยาว 
ของอินทรธนู  ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู   

 อินทรธนูของเครื่องแบบพิธีการ  ทุกประเภทตําแหน่งและทุกระดับ  ให้มีตราสัญลักษณ์
สํานักงานอัยการสูงสุดทําด้วยโลหะสีทองขนาดสูง  ๓  เซนติเมตร  ทับอยู่บนอินทรธนูค่อนมาทางด้านไหล่  
ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๑๒ - ๑๕ 

(๓) เครื่องแต่งกายปฏิบัติงานทั่วไป  ประเภทเครื่องแต่งกายปฏิบัติงาน   
 (ก) ข้าราชการธุรการ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ  

ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  และตําแหน่งประเภทบริหาร  
ระดับต้นและระดับสูง  ให้ใช้อินทรธนูอ่อนทําด้วยสักหลาดสีดํา  เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้างประมาณ  
๔  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๙.๕  เซนติเมตร  ปักไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองตราสัญลักษณ์
สํานักงานอัยการสูงสุดขนาดสูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ค่อนมาทางด้านไหล่  ฐานของอินทรธนูปักไหมทอง
หรือวัตถุเทียมไหมทองรูปช่อชัยพฤกษ์  ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๑๖ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 (ข) ข้าราชการธุรการในตําแหน่งและระดับอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน  (ก)  ให้ใช้
อินทรธนูอ่อนทําด้วยสักหลาดสีดํา  เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้างประมาณ  ๔  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  
๙.๕  เซนติเมตร  ปักไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทองตราสัญลักษณ์สํานักงานอัยการสูงสุดขนาดสูง  ๒.๕  
เซนติเมตร  ค่อนมาทางด้านไหล่  ตามแบบท้ายระเบียบแบบที่  ๑๗ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๗ ให้เครื่องแบบและการแต่งกายตามพระราชกฤษฎีกาเครื่องแบบข้าราชการอัยการ
และระเบียบการแต่ง  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ซ่ึงต้องไม่เกิน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

จุลสิงห์  วสันตสิงห์ 
อัยการสูงสุด 

ประธานคณะกรรมการอัยการ 



เคร่ืองหมายแสดงสังกัด 

แบบที่  ๑ 
 

 
 
 

อินทรธนูเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ 
 

แบบที่  ๒ 
 

 
 

ข้าราชการอัยการต้ังแต่ตําแหน่งอัยการประจํากอง 
หรืออัยการจังหวัดผู้ช่วยข้ึนไป 

แบบที่  ๓ 
 

 
 

ข้าราชการอัยการตําแหน่งอัยการผู้ช่วย 

 
 
 



๒ 

 
อินทรธนูเคร่ืองแบบพิธีการข้าราชการอัยการ 

 

แบบที่  ๔ 

 
 

ข้าราชการอัยการต้ังแต่ตําแหน่งอัยการประจํากอง 
หรืออัยการจังหวัดผู้ช่วยข้ึนไป 

แบบที่  ๕ 

 
 

ข้าราชการอัยการตําแหน่งอัยการผู้ช่วย 

เคร่ืองแต่งกายปฏิบัติงานข้าราชการอัยการ 
 

แบบที่  ๖ 

 
เสื้อคลุม 

แบบที่  ๗ 

 
 

อินทรธนู 



๓ 

อินทรธนูเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการข้าราชการธุรการ 

แบบที่  ๘ 
 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชีย่วชาญ  
และระดับทรงคณุวุฒิ  
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสงู 

แบบที่  ๙ 
 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  
และระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น 

 
แบบที่  ๑๐ 

 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 

 
แบบที่  ๑๑ 

 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



๔ 

 

อินทรธนูเคร่ืองแบบพิธีการข้าราชการธุรการ 

แบบที่  ๑๒ 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
และระดับทรงคุณวุฒิ 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง 

แบบที่  ๑๓ 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  
และระดับชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น 

แบบที่  ๑๔ 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

แบบที่  ๑๕ 

 
 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

 

อินทรธนูเคร่ืองแต่งกายปฏิบัติงานข้าราชการธุรการ 
 

แบบที่  ๑๖ 

 
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  
และระดับทรงคุณวุฒิ 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง 

แบบที่  ๑๗ 

 
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน  
และระดับปฏิบัติงาน 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับปฏิบัติการ 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น 

 


